
 

 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------ 
  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังมีรายชื่อที่แจ้งในเอกสารท้ายประกาศฉบับนี้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
หมายเหตุ    1. รายงานตัวและรับเอกสารกรอกข้อมูลมอบตัว, DMC  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
       2. มอบตัวนักเรียน  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
   เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 
  1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 
      กรณ ีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา  ใช้สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด 
      กรณ ีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา, มารดา เพ่ิมทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด 
  2) ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว 

รายการ GP IEP MP 
1. ค่าบำรุงการศึกษา 
2. ค่าดำเนินกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนพิเศษ 
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  3) นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน GP  สามารถยื่นความประสงค์เข้าเรียน 
ห้องเรียน Intensive English Program โดยให้มาแสดงความจำนงในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น.  
ณ ห้องประชุมพ่อขุน (อาคาร 2) และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 5 เมษายน 2564  
เวลา 14.15 น.  
 

 











ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร โรงเรียน หมำยเหตุ

1 42001 เด็กชำย ชำคริต ยันต์วิเศษ อนุบำลศรีส ำโรง

2 42002 เด็กชำย กวินวัฒน์ ทวีรัตน์ สำรสำสน์วิเทศสุโขทัย

3 42003 เด็กชำย นฤบดินทร์ ป่ินเดช อนุบำลสุโขทัย

4 42004 เด็กชำย อนุกูล ทองหล่อ อนุบำลสุโขทัย

5 42011 เด็กชำย คงกฤช อ่อนบุญ บ้ำนไสยำศย์ (รำษฎร์บูรณะ)

6 42006 เด็กชำย ศุภกรณ์ ม่วงค ำ อนุบำลสุโขทัย

7 42014 เด็กหญิง ณัฐธีรำ แก้วจีน อนุบำลสุโขทัย

8 42013 เด็กชำย สำมภพ หิรัญงำม กวำงตง

9 42009 เด็กชำย ปิยพงศ์ กิติวงศ์ อนุบำลสุโขทัย

10 42010 เด็กชำย ชัยธวัช แสงเมือง อนุบำลสุโขทัย

11 42007 เด็กชำย ณัชพล เนียมแสง วัดจันทร์(ลอมรำษฎร์บ ำรุง)

12 42005 เด็กชำย พัชรพล ไกรกิจรำษฎร์ บ้ำนหนองบัว

13 42008 เด็กหญิง ทิชญำภำ ศรีสุนทร สำรสำสน์วิเทศสุโขทัย

14 42012 เด็กหญิง พรไพรรี ธรรมทรรศนะดี วัดจันทร์ (ลอมรำษฎร์บ ำรุง)

ช่ือ - นำมสกุล

รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียน หมำยเหตุ

1 43026 เด็กหญิง อรชลิดำ หลิว กวางตง
2 43017 เด็กหญิง ธนัญญำน์ ตันสกุล กวางตง
3 43025 เด็กหญิง จิรัชยำ หิรัญธนวิวัฒน์ กวางตง
4 43006 เด็กหญิง พงศ์พัชรำ อินทรีย์ กวางตง
5 43014 เด็กชำย ศุภกิตต์ิ ประจง กวางตง
6 43022 เด็กชำย ก้องภพ ชูติวำส กวางตง
7 43012 เด็กหญิง ธัญญำลักษณ์ เมืองแก้ว กวางตง
8 43013 เด็กหญิง สิรีธร วงษ์สุพรรณ์ กวางตง
9 43027 เด็กหญิง พรนัชชำ สุทธิพัฒน์อนันต์ กวางตง
10 43008 เด็กชำย ธีรเดช พุ่มพวง กวางตง
11 43002 เด็กชำย ศิรวิทย์ ดีรัตน์ กวางตง
12 43020 เด็กชำย จิรประวัติ นำคสวัสด์ิ กวางตง
13 43016 เด็กหญิง วริศรำ ย้ิมเพ็ชร กวางตง
14 43019 เด็กหญิง พัชรพรรณ มีฤทธ์ิ กวางตง
15 43015 เด็กหญิง ณทิพย์รดำ พิชยำนนท์ กวางตง
16 43009 เด็กชำย ภัฐวุฒิ มำกเต้ียม กวางตง
17 43005 เด็กหญิง พัชชำ บัวเผ่ือน กวางตง
18 43024 เด็กหญิง ไอลดำ ปำนนพภำ กวางตง
19 43011 เด็กชำย จิรภัทร อุบลเจริญ กวางตง
20 43007 เด็กชำย ณัฐพล วงศ์วัช กวางตง
21 43001 เด็กชำย ปภังกร ปัญญำอักโข กวางตง
22 43004 เด็กหญิง วนัชพร อ้นป้อม กวางตง
23 43023 เด็กหญิง ศศณัฐ ครุฑชำติ กวางตง
24 43018 เด็กชำย บุญปล้ืม เชยวัดเกำะ กวางตง
25 43003 เด็กชำย สิทธิกร สินสมุทร กวางตง
26 43010 เด็กชำย ทัศไนย ผลพระ กวางตง ส ารอง

รายช่ือนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
ห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program (MP)


